
Heimwee 
 
Dit was weer zo’n dag. 
Ze had het al meteen geweten toen ze opstond met dat vage gevoel dat er iets mis was. 
Ze had nog gehoopt dat het deze keer misschien niet zou doorzetten. De kinderen waren druk 
geweest, wilden liever spelen dan naar school gaan en ze had haar handen vol gehad om hen de deur 
uit te krijgen. Daarna had ze net als iedere ochtend een kop koffie gemaakt en was aan de 
ontbijttafel gaan zitten voor haar persoonlijke halfuurtje rust. 
 
Maar de koffie smaakte niet en de krant lezen lukte ook niet. Ze staarde naar de letters maar zag 
niets. Het gevoel dat er iets mis was, werd steeds erger en paniek en een misselijkmakende angst 
verspreidde zich door haar lichaam. 
Ze begon door de kamer te ijsberen, niet wetend wat te doen. 
Tot zij zich het advies van de therapeute herinnerde : “Pak een viltstift en schrijf in grote letters “hier 
ben ik veilig”. Schrijf het net zo vaak tot de paniek zakt”. 
Gelukkig kon ze zich herinneren waar de viltstiften, al klaar voor gebruik, lagen. Ze pakte ze en begon 
op de krant te krassen, eerst zomaar wat, tot het haar eindelijk lukte om te schrijven:   “Veilig, veilig, 
veilig, hier ben ik veilig” met grote uitroeptekens. Het werkte. 
 
De paniek en angst maakten plaats voor verdriet en heimwee. 
“Iran … ooh … Iran ….”, dacht ze en ze zag het land van haar jeugd voor zich. Alles was anders dan 
hier, veel en veel warmer, de kleuren, de mensen, de huizen. Ze wist nog precies hoe de velden 
rondom het zomerhuis geurden en de rozentuinen van de buurman. Hoe fris het water van de 
bergbeek was en hoe warm de luchten in de zomer. Of die speciale geur van specerijen en kruiden in 
de winkelstraten van de stad waar ze had gewoond. 
Oh, hoe hield ze van haar land. En nu ze er weg was, was dat gevoel nog veel sterker dan toen ze er 
woonde. Een vloedgolf van gemis van al dat bekende overspoelde haar.  
 
Toen ze de foto van haar moeder op de kast zag staan, kreeg ze zo’n kramp in haar maag dat ze 
moest gaan zitten. Mama … hoe lang had ze haar niet gezien ! En er was nog lang geen kans dat ze 
naar haar toe zou kunnen gaan. Mama werd ouder en had hulp nodig. Als oudste dochter was zij de 
aangewezen persoon om voor haar te zorgen. Alles had ze voor haar over, maar in plaats van te 
kunnen helpen, zat zij hier machteloos in Nederland. 
Hier was zij veilig, maar de prijs was enorm hoog en op dagen als deze wilde ze dat ze nooit, maar 
dan ook nooit was gevlucht. 
Ze wist niet wat ze moest doen. Ze liep naar de keuken en vroeg zich af wat zij daar deed. Ze ging 
terug naar de kamer, maar wist ook niet wat ze daar moest doen. 
 
Toen ze de woorden op de krant zag staan, herinnerde ze zich ook dat andere advies : ga de deur uit, 
naar buiten, rennen. Maar vandaag voelde ze zich te ziek om te rennen en ze besloot om naar het 
park te gaan. Zonder iets te zien vond ze haar weg en ging op een bankje zitten. 
Een poosje later kwam er iemand naast haar zitten. Zonder op te kijken, wist zij dat het haar  
buurvrouw was. Die had haar al vaker in deze toestand aangetroffen en vandaag had ze haar vast 
ook huilend het huis uit zien lopen. 
Ze liet toe dat de buurvrouw haar hand vastpakte. 
“Kindje toch”. 
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